
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIÁRIOS PARA ATUAR EM INDÚSTRIA DO SETOR TÊXTIL 

Edital 02/2019 

A coordenação do Curso de Química da UFPR torna público o edital para a seleção de 

estagiários para atuar na Empresa QI Química Inteligente, localizada na cidade de Curitiba, 

conforme dipõe o presente Edital. 

 

1. DO OBJETIVO 

O Programa de Apoio ao Estagiário do Curso de Química da UFPR tem por objetivo apoiar o 

desenvolvimento profissional dos estudantes do Curso de Química da UFPR (Bacharelado) por 

meio da interlocução com Empresas que disponibilizem oportunidades de estágio para 

graduandos em Química. A coordenação realizará a pré-seleção dos alunos interessados, 

levando em consideração a natureza da atividade oportunizada pela Empresa e o perfil dos 

candidatos, buscando a ocupação das vagas de maneira eficiente e satisfatória para a Empresa 

e assegurar o sucesso do processo de aprendizado e experiência profissional dos acadêmicos. 

 

2. DO PERFIL DO CANDIDATO  

2.1. Ter cursado no mínimo quatro semestres do curso de Bacharelado; 

2.2. Ter menos de 10% do total de reprovações por frequência (disciplinas); 

2.3. Ter disponibilidade para 20 horas semanais; 

2.4. Ter sido aprovado nas seguintes disciplinas: CQ046, CQ047, CQ120, CQ125, CQ170 e CQ171. 

 

3. DAS ATIVIDADES 

3.1. Atuar em um projeto de pesquisa ou desenvolvimento nos seguintes temas: 

- Síntese e caracterização de polímeros com características especiais; 

- Desenvolvimento de metodologias para reduzir o teor de nitrogênio de efluentes; 

- Síntese industrial de polímeros à base de compostos de origem vegetal, envolvendo seleção 

das operações unitárias, controle de processo e caracterização de produtos.  

 

4. DO NÚMERO DE VAGAS 

Serão disponibilizadas duas (2) vagas. O salário, benefícios e horário de trabalho  serão 

combinados com a empresa durante a entrevista.  

 



5. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 12 de março de 2019 e se estenderão até às 

23h59min do dia 29 de março de 2019.  

Os candidatos que se adequam ao perfil descrito no item 2 deste edital  deverão enviar 

um email para a coordenação do curso (coordenacao.quimica@ufpr.br) com o título “Inscrição 

– Estágio QI”, informando seu GRR e nome completo. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

 A Coordenação do Curso indicará para a empresa cinco (05) candidatos (levando em 

consideração o IRA) que realizarão a entrevista com a empresa em data a ser combinada. Estes 

serão devidamente informados por e-mail e também em edital no site da Coordenação. 

 

 

Curitiba, 12 de março de 2019. 

Prof. Dr. Marcio Vidotti 

Coordenador 
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